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Modul nr. 1443
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GENERELL VEILEDNING
•
•
•
•
•

Hvis innholdet i det øvre displayet skifter kontinuerlig, se “Autodisplay-funksjonen” om hvordan du stopper dette.
Trykk M for å skifte fra modus til modus.
Trykk L for å lyse opp displayet i to sekunder. Displayet lyser ikke opp om morsekode-data vises i displayet i Morse-modus.
Om tekstområdet i displayet inneholder mer enn fem tegn vil tegnene rotere fra høyre til venstre. Rotasjonen vil stoppe når alarmen lyder.
Med unntak av i stoppeklokkemodus vil uret etter noen minutter alltid returnere til tidvisning-modus om ingen funksjoner blir benyttet.

Tidvisning-modus

Kontaktkode-modus

Stoppeklokke-modus

TIDVISNING-MODUS
Tekstområdet

År

Nullstilling av sekundene

Måned-dato

I tillegg til måten beskrevet nedenfor,
kan man nullstille sekundene når man
står i vanlig tidvisnings-modus og trykker B og C samtidig.

Ukedag

Morsekode-modus

Oppdragskode-modus

Alarm-modus

Vitale-data-modus

KONTAKTKODE-MODUS
Kontaktkode-modus lar deg lagre opp til 100* sett med kontakt-data (som
telefonnumre). Lagrede data blir
automatisk sortert alafabetisk.
* Kontaktkode-modus deler minnet med
Oppdragskode-modus. Uret kan altså lagre
samlet 100 datasett fordelt på disse to modus.
Tekstområde
Modusindikator

• Når uret kommer i kontaktkode-modus vil
teksten “CONTACT CODE” komme frem én
gang i displayets tekstområde ( kan avbrytes
ved å trykke på A, B eller C). Deretter vil
kontaktkode-data komme frem i displayet.

Timer : minutter
PM-indikator
Sekunder

Stilling av tid og dato

• Det første datasettet som kommer frem i

1. Hold nede A i tidvisning-modus inntil sekund-tallene er klar til å stilles (blinker).

displayet er det siste som var i displayet siste
gang uret var i dette modus.

Ubrukt minne

•

Nullstill sekundene.
2. Trykk M for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:

Hvordan mate inn nye kontaktkode-data
Sekunder

Time

Minutter

År

Måned

Dato

3. Trykk C for å øke tallverdien, og B for å minke den. Sekundtallene kan kun nullstilles (jfr. pkt. 1).

• Når en tallverdi er klar til å stilles (blinker) kan du skifte mellom 12- og 24-timersformat ved å trykke på L.

• Ved valg av 12-timers format vil en “12H”-indikator komme frem i displayet der
hvor normalt ukedag indikeres. Det vil også komme frem en P for å indikere “pm”tid. Det vil ikke komme fren en indikator for “am”-tid. Velger du 24-timers format vil
“24H”-indikator komme frem der hvor ukedag normalt indikeres.
4. Når du er ferdig med å stille tid og dato trykker du A for å returnere til tidvisningmodus.

• Ukedag stilles automatisk i forhold til dato-innstilling.
• Korrekt dato kan stilles f.o.m. 1. januar 1995 t.o.m. 31. desember 2039.
Om bakgrunnslyset

Trykk L for å lyse opp displayet. bakgrunnslyset fungerer ikke så lenge morsekodedata er i displayet.

1. Trykk B og C samtidig i kontaktkode-modus for å frem “nye data”displayet.

• Hvis det ikke er lagret noen datasett i kontaktkode-modus vil “nye data”displayet komme frem med en gang.

• Beskjeden “FULL” kommer frem om det ikke er mer plass i minnet.
Markør Tekst-området

Slett eldre data for å gi plass til nye.
2. Hold nede A inntil markøren begynner å
blinke i tekstområdet.
3. Skriv inn et navn i tekstområdet og et
nummer i tallområdet.

Nye data display
Nummer-område

• Du kan skrive opp

til 8 bokstaver og 12

tall.

• I tallområdet kan du kun mate inn tall,
mellomrom og komma.

Benytt B og C for å skrive inn bokstaver, tegn og tall. Beveg
markøren ved å trykke på M.
4. trykk A når du er ferdig med å mate inn data. Nå vil beksjeden “SORT”
komme frem i displayet i et par sekunder (sortering av data).
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VIKTIG!

Hvordan få frem lagrede kontaktkode-data

• Det er ikke mulig å lagre oppdragskode-data uten at du også har matet

I

kontaktkode-modus trykker du C for å bla gjennom lagrede data. Trykk B
for å bla bakover.
• “Nye data”-displayet kommer frem når du har kommet til slutten eller
begynnelsen av de lagrede data
Hvordan redigere lagrede data
1. Bla gjennom datasettene og finn det settet du ønsker å redigere.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekstområdet.
3. Benytt markøren til å bevege markøren til det tegnet du ønsker å redigere.
4. Rediger tegnet.

• Se

“hvordan mate inn nye kontaktkode-data” for detaljer.
5. trykk A når du er ferdig med å redigere.

inn tidspunkt og dato.

• Dato som stilles må være innen ett år fra gjeldene dato. Stiller du uret
18. august 1997 må tidspunktet for oppdragskoden være innen 17. august
1998.
5. Mat inn ønsket tekst.
Benytt B og C for å skrive inn bokstaver, tegn og tall. Beveg markøren
ved å trykke på M.

6. Trykk A når du er ferdig.

• Oppdragskode-data forblir i minnet til du sletter dem. Slett eldre data
for å gi plass til nye.

Hvordan slette kontaktkode-data
1. Bla gjennom datasettene og finn det settet du ønsker å slette.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekstområdet.
3.Hold nede B og C for å slette datasettet.
4. Skriv inn nye data eller trykk A hvis du er ferdig.

Hvordan få frem oppdragskode-data
Trykk C i oppdragskode-modus og bla gjennom datasettene. trykk B for å
bla i revers.

•

Når du kommer til slutten eller begynnelsen vil “nye data”-displayet
kommer frem.

OPPDRAGSKODE-MODUS

Tekstområde
Modusindikator

Tekst

Ubrukt minne

Oppdragskode-modus lar deg lagre opp til
100* oppdragskode-datasett (oppdragets
klokkeslett og dato + tekst). Når tidspunktet
for oppdraget kommer vil en alarm lyde og
teksten som er matet inn for dette
oppdraget vil komme frem i displayet.
* Oppdragskode-modus deler minnet med
Kontaktkode-modus. Uret kan altså lagre
samlet 100 datasett fordelt på disse to
modus.

• Når uret kommer i kontaktkode-modus
vil teksten “MISSION CODE” komme frem
én gang i displayets tekstområde ( kan
Time:minutter
Måned-dato
avbrytes ved å trykke på A, B eller C).
Deretter vil oppdragskode-data komme frem
Merk deg:
i displayet.
• En oppdragskode-alarm lyder hver gang det innstilte tidspunktet. Alarmen
lyder i 20 sekunder, eller til du trykker på en av knappene.

Hvorda redigere oppdragskode-datasett
1. Bla gjennom datasettene og finn det sett du ønsker å redigere.
2. Hold nede A inntil måned-tallet er klar til å stilles (blinker)
3. Benytt M til å flyutte blinkingen til det du ønsker å redigere.
4. Benytt B og C til å redigere.

• Trykk A når du er ferdig med å redigere.

Hvordan slette oppdragskode-data
1. Bla gjennom datasettene og finn det sett du ønsker å slette.
2. Hold nede A inntil måned-tallet er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk samtidig B og C for å slette data.

• Beskjeden “CLEAR” kommer frem i displayet noen sekunder. Deretter
vil måendtallet begynne å blinke igjen.
4. mat inn nye data eller trykk A hvis du er ferdig.

MORSEKODE-MODUS

• Teksten til en oppdragskode vil kun komme frem i displayet hvis uret er i
tidsviningsmodus på det tidspunkt som er stillet inn for oppdragskoden. Den
vil rotere i displayet i 25 sekunder, eller til du trykker en av urets knapper.

Tekst-området
Modus-indikator

Morsekode-modus lar deg lagre opp til 16
tegn som tekst eller morsekode-data. Ved å
trykke på en av urets knapper en
morsekode oversettes til vanlig tekst, og
omvendt.

• Oppdragskode-data sorteres automatisk kronologisk.
• Når uret kommer i oppdragskode-modus vil neste oppdragskode automatisk

• Når uret først kommer inn i morsekode-

komme frem i displayet.

Hvordan mate inn nye oppdragskode.data
Tekst-området

Nummer-området
[Nye data display]

1. I Oppdragkode-modus trykker du B eller C
inntil “nye data”-displayet kommer frem.
• Hvis det ikke er lagret noen datasett i oppdragskode-modus vil “nye data”-displayet komme
frem med en gang.
• Beskjeden “FULL” kommer frem om det ikke
er mer plass i minnet. Slett eldre data for å gi
plass til nye.

2. Hold nede A inntil tallet for måned er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk M for å velge hva du vil stille. Sekvensen er som følger:
Måned

Dato

Time

Minutter

Tekst*

* Du kan mate inn 11 tegn. Hvis du for ekesmpel mater inn bare 5, vil du
måtte trykke deg over de resterende seks “plassene”.
4. Trykk C for å øke tallverdien eller B for å minke den. Sekundene kan kun
nullstilles.

modus vil “MORSE CODE” rullere over
displayet én gang (dette kan avbrytes ved å
trykke på A,B eller C). Så vil en morsekode
Morsekode-data
kommer frem i displayet.
• Når displayet skal vise morsekode-data i tekstområdet vil [tegn] indikatoren vises først i et par sekunder.

Hvordan bruke morsekode
Merk:

•

Dette uret viser opp til fem kode-elementer (prikker og streker) per
bokstav. Dette betyr at koder med seks kode-elementer ikke taes med (punktum, komma, bindestrek o.s.v.) [hva er fellesbetegnelsen for disse? engelsk:
punctuation]

•Uret kan stilles slik at det piper eller lyser i tråd med morsekodene som
passerer i displayet.
Eksempel på morsekode-data
Tenkt deg at følgende eksempel er et resultat av at du ønsker å møte en
venn i parken klokken 3. En måte å gjøre dette på er slik:

* Se “Morsekode-tabellen” bak i bruksanvisningen for en komplett liste
over afabetet og tallenes morsekoder.
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2. trykk B og C samtidig for å slette data i tekst-området.

Hvordan mate inn tekst
1. I morsekode-modus trykk C for å velge
innmating av tekst.

A-Z-indikator
Markør

• Du trykker på C for å skifte mellom
morsekode-innmating (“MORSE”-indikator
i displayet) og tekst-innmating (“A-Z”indikator).
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i displayets tekstområde.

Tekstområde

• Ved sletting av morsekode-data vil trykking av alle knapper med unntak av A føre
til sletting av kode-data [?].
• Nå vil enten (hvis du slettet tekst-data) eller (hvis du slettet morsekode-data)
komme frem i displayets tekst-område. Uret er nå klar for innmating av nye data.
3. Mat inn nye data eller trykk A hvis du er ferdig.
MORSE-indikator

• Hvert trykk på C skifter mellom morsekode-

3. Mat inn den tekst du ønsker i tekst-området.

• Opp til 16 tegn kan mates inn i tekst-området.
• Kun bokstaver og tall kan mates inn i tekst-området.
• Punktum o.l. kan ikke mates inn.
Benytt B og C til å mate inn bokstaver, og M til å bevege markøren rundt i
displayet.

4. Trykk A når du er ferdig.

Hvordan mate inn nye morsekode-data
1. trykk C i morsekode-modus for å velge innmating
av morse-kode.

innmating (MORSE-indikator) og tekst-innmating
(A-Z-indikator).
2. Hold nede A inntil “ ” kommer frem i displayets
Tekst-området
tekst-område.
3. Mat inn den morsekoden du ønsker.

• Trykk B for innmating av prikker (

) og C for innmating av streker ( ). Trykk
M for å mate inn mellomrom mellom hvert tegn. Trykk L for å bevege markøren
til venstre [+?].
4. Trykk A når du er ferdig.

Konvertering mellom tekst og morsekode
Dataene i tekstområdet kan vises enten som tekst eller som morse: Skift mellom morse og tekst ved å trykke på C.

VITALE-DATA MODUS

• Hvis tekst-dataene består av mer enn fem tegn vil teksten rullere fra høyre til
venstre i displayet. Morsekoder vil alltid rullere, uansett lengde.

I vitale-data modus kan du lagre viktige
private data (navn, blodtype, fødselsdag,
kredittkort-kode etc).

• Trykk B for å stoppe rulleringen av morsekoden. Trykk B igjen for å starte
den.

•

Modus-indikator

• Morsekoder uret ikke kan oversette til tekst vil bli oversatt som “ ” når du
trykker C. “ ” vil bli oversatt til
“
” når du oversetter tekst til morse igjen.

Tekstområdet

• Ved å trykke A og L når morsekode-data rullerer i displayet vil føre til at

rulleringen begynner forfra igjen.

Av

Bakgrunnslys Lyd

• I vitale-data modus vil navn-displayet

alltid være det displayet som kommer først
frem.

Valg av hørbar og synlig morskekode
Uret kan vise morse gjennom pipelyder og ved bruk av bakgrunnslyset.
Dette vil skje samtidig som morsekoden rullerer i displayet.
Hvordan sjekke gjeldene morsekode-gjengivelsene.
1. Trykk C i morsekode-modus.
2. Før “ ”-indikatoren er skiftet ut med morsekodedata trykker du B for å velge hvilke gjngivelsesetting du ønsker. Sekvensen er som følgende:

Det første som skjer når uret kommer i
vitale-data modus er at “VITAL STAT./ID”
rullerer en gang i displayet (Du kan trykke
på A, B eller C for å avbryte dette). Så
kommer navn-displayet frem.

Nummer-området
Viktig!

•

Hvis du mater uret med viktige data som blodtype må uret ikke lånes av andre,
da legepersonell kan anta at dette er bæreren av klokkens egne data.

• Merk at urmaker, importør og Casio Computer ikke kan holdes ansvarlig hvis
urets data havner i gale hender.

3. Vent så to-tre sekunder. Uret er nå i vanlig morsekode-modus.

• Nå vil gjengivelsen av morsekodene være i tråd med de valg du gjorde
ovenfor.
• Den innstilte gjengivelsen gjelder kun for en rullering [?].
• Lydgjngivelse av morsekoden vil bli avbrutt av eventuelle alarmer.
Redigering av tekst

Hvordan gjenkalle vitale-data
Trykk B eller C for å forandre dataene i displayet. Sekvensen er som følger:

(navn)

(blodtype)

(fødselsdag)

(kredittkort)

(udefinert)

(udefinert)

(passnummer)

(førerkort)

Du kan kun redigere tekst-data. Når du har redigert teksten kan du konvertere
dem til morsekoder.
1. I morsekode-modus trykker du C for å få frem eksisterende tekst-data i
displayets tekst-område.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekst-området i
displayet.
3. benytt M til å flytte markøren til det tegnet du ønsker å redigere.
4. rediger tegnet.

• Se “Hvordan mate inn tekst” for detaljer.
5. trykk A når du er ferdig.

Hvordan slette data i morsekode-modus
Følgende prosedyre kan benyttes til både sletting av tekst og morsekoder. Husk
at når du sletter tekst vil vil også korresponderende morsekode bli slettet, og
omvendt.
1. Hold nede A i morsekode-modus.

• Hvis det er tekst i tekst-området holder du nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i displayet.

• Titlene for hvert datasett kommer frem i tekst-området i displayet. De udefinerte datasettene kan du alltid skifte navn på når de er i displayet [?]
Hvordan mate inn navnet ditt
Tekst-området
Markør

1. Få frem NAME-displayet i vital-data modus.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren
kommer frem i tekst-området av displayet.
3. Mat inn ditt navn i tekst-området.

• Opp til 16 tegn kan mates inn.

Benytt B og C for å mate inn bokstavene og M
for å bevege markøren rundt i displayet. For
detaljer: Se “Innmating av tekst”.
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•

Du kan slette det navnet du har matet inn ved å trykke på B og C samtidig.
4. Trykk A når du er ferdig.

3. Benytt M til å forflytte blinkingen til de data du ønsker å redigere.
4. Benytt B eller C til å forandre de valgte data.
5. Trykk A når du er ferdig.

Hvordan mate inn blodtype
1. Få frem BLOD-displayet i vitale-data modus.
Rh-faktor
2. Hold nede A inntil Rh-faktoren blinker i displayet.
3. Benytt B eller C til å bla gjennom de tilgjengelige
Rh-faktorene.
4. trykk M får å få rett blodtype [?]
5. Benytt B og C til å bla deg gjennom de tilgjengelige
blodtype-innstillingene. Sekvensen er som følger:
Blodtype ABO

Hvordan slette datasett i vitale-data modus

Trykk C
Trykk B

4. trykk M får å få rett blodtype [?]
5. Benytt B og C til å bla deg gjennom de tilgjengelige blodtypeinnstillingene. Sekvensen er som følger:

1.
2.
3.
4.

I vitale-data modus blar du deg frem til de data du ønsker å slette.
Hold nede A inntil dataene begynner å blinke.
Trykk B og C samtidig for å slette datasettet.
Trykk A når du er ferdig.

Alarm-modus
Når døgnalarmen er aktivisert vil alarmen lyde i 20 sekunder en gang i
døgnet på det valgte tidspunktet. Trykk på en av urets knapper for å
stoppe alarmen. Når timesignalet er aktivisert vil dette lyde hver hele
time.

Hvordan stille alarmen

Alarm-indikator

Trykk C
Modus-indikator
Trykk B

6. Trykk A når du er ferdig.

• Velg — hvis du ikke ønsker å spesifisere Rh-faktoren og — hvis du ikke
ønsker å velge en blodtype. Hvis du verken stiller Rh-faktor eller blodtype vil
displayet se slik ut: ——.
Time
Minutter

Hvordan stille inn din fødselsdag
Måned - Dato

Timesignal-indikator

1. I vitale-data modus få frem BIRTH-displayet.
2. Hold nede A inntil årstallet er kklar til å
stilles (blinker).
3. Trykk M for å velge. Sekvensen er som
følger:

År

År

1. I alarm-modus holder du nede A inntil
timetallene er klar til å stilles (blinker).
• Døgnalarmen vil automatisk aktiviseres.
2. Trykk M for å skifte mellom time og
minutter.
3. trykk C for å øke tallverdien eller B for
å minke den.
• Formatet (12/24) er det samme som i
tidvisning-modus.
4. Trykk A når du er ferdig.

Måned

Hvordan slå av og på døgnalarmen og timesignalet

4. trykk C får å øke tallverdien og B for å minke den.

• Årstall som kan stilles er i området 1900 til 2039.

Trykk C for å velge. Sekvensen er som følger:

5. trykk A når du er ferdig.
Personlige identifikasjons-data

• Dette uret har tre forhåndsinnstilte titler for identifikasjon: CREDIT
(kredittkortnr.), LICENCE (førerkortnr.) og PASSPORT (passnr,.). Du kan
legge til åtte tegn til hver av disse.

• Det er også to ikke-definerte titler du kan lage dine egne titler på (åtte
bokstaver).

Begge PÅ

• Du kan mate inn opp til 12 tall på hvert datasett.

Begge AV

Døgnalarm PÅ

Timesignal PÅ

[Alarm PÅ-indikator/Timesignal PÅ-indikator]

Hvordan mate inn personlige identifikasjons-data
Tekst-området Markør

Hvordan teste alarmen
Tekst-området

Nummer-området

1. Få frem i displayet den tittelen (se ovenfor) du
ønsker å benytte.
2. Hold nede A til den blinkende markøren kommer
frem i displayets tekst-området.
3. Skriv inn tekst i tekst-området (om ønskelig).

Hold nede B i alarm-modus.
1/100 sekunder
Modus-indikator

• De ferdige titlene kan suppleres med åtte

bokstaver. Hvis du ikke ønsker dette trykker du M
åtte ganger.
Benytt B og C til å mate inn tegn, og M til å flyte markøren.
Timer

4. Når du er ferdig med å mate inn tekst trykker du M til bevege markøren til
tall-området.

• Opp til 12 tall kan mates inn.
• Du kan ikke mate inn tekst i tall-området.
5 . Trykk A når du er ferdig.
Hvordan redigere vitale-data

1. I vital-data modus blar du deg frem til de data du ønsker å redigere.
2. hold nede A til dataene begynner å blinke.

Sekunder
Minutter

Stoppeklokke-modus
Stoppeklokke-modus lar deg måle
forløpt tid, mellomtider og to slutttider. Målingene kan foretas opp til
23 timer, 59 minutter og 59,99
sekunder.

(a) Måling av forløpt tid
Start igjen
Stopp
Start
(b) Måling av mellomtid

Stopp

Nullstill

Fortsett
Start
Mellomtid
Stopp
(c) Måling av mellomtid og første- og andre-plass

Nullstill

Start

Mellomtid
Første løper i mål

Stopp
Andre løper i mål
Notér tiden på første løper

Start igjen

Nullstill

Notér tiden på andre løper.

